
A székhelyül, telephelyül, fióktelepül szolgáló ingatlan használatára  feljogosító 

személy fennálló rendelkezési jogát  elegendı igazolni bármely okirattal, melyben az 

ingatlan felett  rendelkezésre - , avagy az ingatlan használatára jogosult engedélyt ad 

az ingatlan használatára. Ezért az elsıfokú bíróság indokolatlanul hívta fel a céget a 

használat jogossága igazolása érdekében tulajdoni lap csatolására. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Ctv.II. 50.§ (1) bekezdés,  46. § (1) bekezdés,  1. számú 

melléklete I/4. pontja  

 

 

Gyıri Ítélıtábla Cgf.IV.25.293/2007/2.szám 
 

 

A I. Sz. Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság tagja O. N. és B.J., az utóbbi az 

ügyvezetıi tisztséget is betölti. A tagok a 2006.november 1.napján megtartott 

taggyőlésen társasági szerzıdésüket módosították, a cég székhelyét a T.,  B.u. 7. szám 

alá, fióktelepét az  B., A.u.5. II/2. szám alatti címre helyezték át. A cég – 

meghatalmazott jogi képviselıje útján – a korábbi székhely és fióktelep törlése, 

valamint az újabbak bejegyzése iránt terjesztett elı változásbejegyzési kérelmet, 

melyhez csatolta B.J. tag – teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt – 

„székhelybiztosító nyilatkozatát”, mellyel hozzájárult ahhoz, hogy a cég a  tulajdonát 

képezı ingatlanokban székhelyet, illetve fióktelepet létesítsen.  

 

Az elsıfokú bíróság hiánypótlásra felhívó végzésére a cég csatolta az ingatlanok 

tulajdoni lapjának hiteles szemléjét, melyekbıl kitőnıen B.J.az egyik ingatlannak 1/2 

–ed arányban, míg a másik ingatlannak  5/7-ed arányban tulajdonosa.  

 

Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésével a változásbejegyzési kérelmet 

elutasította, határozatának indokolásában megállapítva, hogy a cég felhívás ellenére 

nem igazolta az új székhely és fióktelep használatának jogosságát. Az elsıfokú bíróság 

rámutatott, hogy a tulajdoni lap szemlék szerint az ingatlanoknak nem egy tulajdonosa 

van, azonban a használathoz csak egy tulajdonos adta a hozzájárulását. Ezért a kérelem 

benyújtásakor hatályos, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006.évi V. törvény (Ctv.II.) 46.§(5) bekezdése alapján a 

változásbejegyzési kérelmet elutasította.  

 

A végzés ellen a cég terjesztett elı fellebbezést az elsıfokú bíróság végzésének 

megváltoztatása és a kérelmezett változások bejegyzésének elrendelése iránt. 

Fellebbezéséhez a cég csatolta a székhelyül, illetve a fióktelepül bejegyzendı 

ingatlanok további tulajdonosainak teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt 

használatot biztosító nyilatkozatát.  

 

A fellebbezés az alábbiak szerint alapos.  

 

A Ctv.II. 50.§ (1) bekezdés alapján alkalmazandó 46. § (1) bekezdése szerint a 

változásbejegyzésre irányuló kérelem érdemi vizsgálata során a cégbíróság a kérelem 



érkezését követıen megvizsgálja, hogy azok az adatok, amelyeknek a bejegyzését az 

adott cégformára vonatkozóan  e törvény elıírja (24-25.§ és 27-29.§), illetve a létesítı 

okirat, valamint a bejegyzési kérelem alapjául szolgáló, az 1-2. számú mellékletben 

felsorolt, kötelezıen illetve szükség szerint csatolandó okiratok megfelelnek-e a 

jogszabályok rendelkezéseinek.  A Ctv.II. 1. számú melléklete I/4. pontja szerint  a 

bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelezı valamennyi cég bejegyzéséhez 

(változásbejegyzéséhez) szükséges csatolni a székhelyül, telephelyül, fióktelepül 

szolgáló ingatlan használatára feljogosító okiratot.  

 

A Ctv. 1. számú mellékletének említett rendelkezése viszont nem írja azt elı, hogy a – 

székhely, telephely és fióktelep – használatára feljogosító okirathoz mellékelni kellene 

a használatra feljogosító személy fennálló rendelkezési jogát (Ptk.112.§(1) bek.) 

igazoló tulajdoni lap szemlét. A jogszabályhely alapján a használatra jogosultságot 

elegendı igazolni bármely okirattal, melyben az ingatlan felett  rendelkezésre - , avagy 

az ingatlan használatára jogosult – akár egyoldalú nyilatkozattal, akár szerzıdéssel – 

engedélyt ad az ingatlan használatára.  

 

Ezért az elsıfokú bíróság indokolatlanul hívta fel a céget a használat jogossága 

igazolása érdekében tulajdoni lap szemle csatolására, mivel – mind a székhelyre, mind 

a fióktelepre – B.J. tag tulajdonosként adott engedélyt és az elsıfokú eljárás irataiból 

nem tőnik ki, hogy ennek a nyilatkozatnak az alaposságában az elsıfokú bíróságnak 

milyen okból támadt kételye. Mindenesetre az elsıfokú eljárásban benyújtott tulajdoni 

lap szemlék igazolják a használatra feljogosító nyilatkozatokat tevı tag többségi illetve 

fele arányú tulajdonjogát az ingatlanokon, amely alapján jogosult volt az 

ingatlanhasználatot  engedélyezni. (Ptk.140.§ ) A résztulajdon igazolása folytán a 

cégbíróságnak szükségtelen vizsgálnia azt, hogy az ingatlan tulajdonosai milyen 

módon állapodtak meg az ingatlan egy része, avagy egésze használatáról, 

hasznosításáról (Ptk.140.§ (2) bek., 144.§ d./ pont), így azt, hogy a nyilatkozón kívüli 

többi tulajdonostárs hozzájárult-e a használat engedélyezéséhez.  

 

Ezek vizsgálatát ugyanis sem a Ctv.II. 1. számú melléklete I/4.pontja, sem a 46.§ (1) 

bekezdése nem írja elı. 

Ezért – attól függetlenül, hogy a cég a fellebbezéséhez csatolta a további 

tulajdonostársak használatra feljogosító nyilatkozatát – az elsıfokú bíróság 

jogszabálysértıen utasította el a változás-bejegyzési kérelmet, így az ítélıtábla az 

elsıfokú bíróság végzését  a Ctv.II. 32.§(1) bekezdése, illetve a Pp. 259.§ alapján 

alkalmazandó Pp. 253.§(2) bekezdése alapján megváltoztatta és elrendelte a kért 

változások cégjegyzéken való átvezetését.  

 

 


